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Yrittäjyys on asennetta, uteliaisuutta ja ennakkoluulottomuutta – palavaa halua tehdä jotain. Se kenellä
palo on suurin, tekee yrittäjyydestä myös liiketoimintaa.
Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia oman osaamisen
kokeilemiseen. Tässä meillä kaikilla on tärkeä rooli nuorten ympärillä: tienavaajina, mahdollisuuksien tarjoajina ja
esikuvina. Kokemuksia ei voi saada ilman mahdollisuuksia
tehdä.
Lukuvuonna 2013–2014 Nuori Yrittäjyys ry koulutti
opetushallituksen tuella yhdessä YES-verkoston kanssa
yli 900 opettajaa NY-ohjelmien pariin. Välitön vaikutus tällä
on noin 18 000 nuoreen. Asennemuutokselle on asetettava
lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteet. Kouluissa nyt
tehtävä yrittäjyyskasvatustyö ulottuu työelämään vasta 2020ja 2030-luvuilla.
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma kokosi ennätysmäärän
osallistujia lukuvuonna 2013–2014. Ohjelmassa
perustettiin 1 600 yritystä lähes 4 100 nuoren voimin.
Selvityksen mukaan 86 % nuorista koki ohjelman vaikutuksen positiivisena ennen kaikkea oman tekemisen kautta.
Vuorovaikutustaitoja ja oman työn johtamista piti tärkeimpänä
oppina 78 % ohjelmassa mukana olleista. Jopa 50 % haluaisi
perustaa yrityksen ohjelman päättymisen jälkeen. Lisäksi lukuvuoden mittainen ohjelma koetaan riittävän pitkänä prosessina
työelämän pelisääntöjen, suunnittelun, sitoutumisen ja päämäärätietoisen tekemisen kokeilualustana.

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ...................................26
Tarvitsemme aktiivisia tekijöitä työn tekotavasta riippumatta.
Tähän voimme vaikuttaa. Miltähän näyttäisi nuorten työllisyys,
työurien alkupään pidentymisen mittarit, oman osaamisen
tunnistaminen ja hyödyntäminen ja yrittäjyysaktiivisuus jos
16–19-vuotiaista nuorista esimerkiksi 20 000 osallistuisi vuoden
mittaiseen yrittäjyysohjelmaan?
Johtaminen, luovuus, vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen
asenne nousevat esiin ajankohtaisina Suomen menestystekijöinä.
Työtä on tehtävä nyt.

Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2014
Toimitus: Leea Simola
Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari
Lisätietoja: nuoriyrittajyys.fi
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Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja
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hallitus 2014

”Opin hinnan
laskemisen
omalle työlle.”

”Tajusin oikeasti, että
kaikista mieluisimman
lopputuloksen saa,
kun saa päättää
itse, oman yrityksen
avulla.”

”Opin myös
jotenkin innostamaan itseni
työnteosta ja sen
arvokkuudesta.”

Hallituksen puheenjohtaja:

Mikko Kauppinen
Financial Controller
GE

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Kari Laukkanen
maajohtaja
Citibank

Hallituksen jäsenet:

Mika Tuuliainen

koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

”Koen enemmän
sympatiaa johtajia
kohtaa ja ymmärrän
paremmin miten
vaikeaa työtä se on.”

Kari Björklöv
johtaja
Fennia

“Yrittäjyydessä
oma-aloitteisuus,
sitkeys, vastuu
ja luovuus ovat
kaiken a ja o!”

Pia Backman

toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry

Tarja Kallonen

tutkimuspäällikkö
Finanssialan Keskusliitto

Elmar Paananen
toimitusjohtaja
Troll Capital Oy
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NY on Model Organization 2014
Nuori Yrittäjyys ry:n pitkäjänteinen yrittäjyyskasvatustyö sai kansainvälistä tunnustusta, kun NY:n kattojärjestö JA-YE Europe
nimesi NY:n yhdeksi Euroopan malliorganisaatioista vuodeksi
2014. Model Organisation Award -palkinto on tunnustus laadukkaasta eri ikäryhmiin suunnatusta toiminnasta sekä vaikuttamisesta
koko Euroopan laajuisen verkoston menestykseen. Vuosi 2014 on
ensimmäinen kerta, kun Nuori Yrittäjyys hyväksyttiin Euroopan
mallijärjestöjen joukkoon.

” En varmaan olisi
uskaltanut toteuttaa
unelmaani, jos
olisin jättänyt tämän
mahdollisuuden
väliin.”

”Työkokemus
lisääntyy,
työpaikka
ansaittu.”

”Yrittäjyys sai minut
vaihtamaan kokonaan
alaa, tällä hetkellä
olen hakemassa
Liiketalouden puolelle
ammatikorkeakouluun!”
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NY-aluepalvelut tarjoaa
YES-verkosto
NY-ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta.
Opettajat saavat tukea ja neuvoja NY-ohjelmien käytössä
YES-verkoston avulla.
YES-aluetoimijat varmistavat, että opettajat saavat
kouluksen ohjelmiin ja auttavat liike-elämän vapaaehtoisten löytämisessä ja koulujen verkostoitumisessa
ympäröivään yhteiskuntaan. NY-aluepalveluiden lisäksi
YES toimii myös aktiivisena alueellisena yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkostona.
Keväällä 2014 YES-verkostoon kuului 17 aluetoimistoa.

Mika Mäkeläinen NY Uskal

la Yrittää -finaalissa 2014.

www.yes-keskus.fi
loikkablogi.fi
facebook.com/yesverkosto
twitter.com/yesverkosto

10 000 valmistujaislahjaa
YES-verkosto osallistui keväällä 2014 ilmiöksi nousseen Taivas+Helvetti -yrittäjyyskirjan jakotempaukseen.
10 000 valmistuvaa nuorta sai käteensä innostavia
yrittäjyystarinoita sisältävän kirjan, kun kirjan tekijät
toteuttivat lupauksensa: jokaista ostettua kirjaa kohti
tekijät lahjoittivat toisen kappaleen nuorelle. Ensimmäiset lahjakirjat jaettiin NY Uskalla Yrittää -finaalissa,
jonka jälkeen YES-verkosto järjesti alueelliset jakotilaisuudet eri puolilla Suomea.
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NY:n kokonaisvaikuttavuus
lukuvuonna 2013–2014

NY Start Up /
NY Oma yritys

52 opiskelijaa
19 NY-yritystä

NY tavoitti ohjelmien, tapahtumien ja kilpailujen kautta
yhteensä 70 036 oppilasta, opettajaa ja liike-elämän edustajaa.

Microsoft Challenge

997 opiskelijaa

NY Mitä ihmiset tekevät
– mitä kaupungissa
tapahtuu?
NY Vuosi yrittäjänä

NY Minä + sinä = me

pe
tta
jaa

1 777 oppilasta

4 365 oppilasta

yhteensä

70 036

NY-kokemusta

Enterprise without
Borders

61 opiskelijaa

ista
hto
ae
pa
va

NY Menestyksen avaimet
– oma talous hallussa!

12
6

642 oppilasta

46
o

NY 6h -leiri

4 074 oppilasta
1 364 NY-yritystä

än
äm
-el
ike

li
81
22

2 528 oppilasta

NY 12h -leiri

158 oppilasta

NY 24h -leiri

2 779 oppilasta
ja opiskelijaa

55 109 oppilasta ja opiskelijaa
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vuoden tähtihetkiä
20.11.2013

Vastuu on Sinulla!

maaliskuu 2014
NY:n ja Microsoftin yhdessä tekemä
verkko-opas ohjelmistokehittämiseen,
win8.fi julkaistaan. Oppimateriaali sopii
sekä yksin että ryhmässä opettajan
johdolla opiskeltavaksi. win8.fi
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opitut
taidot tukevat opintoja: Ensimmäistä
kertaa järjestetyn Vuoden merkonomi
-kilpailun 2013 kärkikolmikosta kaksi
on entisiä NY-nuoria!

helmikuu 2014
elokuu 2013
Microsoft Challenget
käynnistyvät. Vuoden
aikana teknologiateemaisille innovaatioleireille
osallistuu lähes tuhat
opiskelijaa.

marraskuu 2013
Päivä Johtajana – Vastuu
on sinulla! NY:n, Suomen
Nuorkauppakamarien ja
YES ry:n yhteistempaus
antaa antaa 17–20-vuotiaille nuorille tilaisuuden
seurata yhden päivän ajan
yritysjohtajaa.

Suomen Nuorkauppakamarit
Finlands Juniorhandelskamrar
Junior Chamber International Finland

Viime vuoden NY Start
Up -ohjelman menestyjä,
naistenvaatemerkki JULJA
valitaan JA-YE Europen
tekemään dokumenttiin,
jossa esitellään NY-yritysten
menestystarinoita.
julja.fi

huhtikuu 2014
NY:n työ noteraataan Euroopassa: JA-YE Europe nimeää
NY:n yhdeksi Euroopan malliorganisaatioista vuodeksi 2014.
NY osallistuu neljännen kerran
järjestettävään Tarkka Fyrkka
-tapahtumaan Helsingissä. 1 200
nuorta saa tiukan paketin faktaa
ja näkökulmia taloudesta, kuluttamisesta ja työelämästä.

toukokuu 2014
Vuoden parhaat NY-yritykset valitaan
NY Start Up- ja NY Vuosi Yrittäjänä
-ohjelmien finaaleissa Helsingissä ja
Kajaanissa. Innokkaimmat nuoret jatkavat yritystoimintaa perustamalla oikean
yrityksen NY-vuoden jälkeen.
GEP Challenge -kilpailu Madridissa
kokoaa yhteen NY-nuoria ympäri
Eurooppaa. Suomea edustavat nuoret
Lauttasaaren yhteiskoulusta.

heinäkuu 2014
Suomen parhaat NY-yritykset
Pönttöpäät NY ja Blokut NY kisaavat
EM-kisoissa Tallinnassa
ja Amsterdamissa.

joulukuu 2013
lokakuu 2013
NY-aluemessukausi
alkaa. Aluemessuja
pidetään ympäri Suomea
aina helmikuulle asti,
ja parhaat NY-yritykset
valitaan kansalliseen
finaaliin.
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NY Next steps -opas ilmestyy. Opas neuvoo
kymmenen stepin avulla, miten oma yritys
perustetaan ja miten sitä pyöritetään. Oppaasta
löytyy myös verkkoversio, ja painettu opas
annetaan keväällä 2014 kaikille NY Vuosi
yrittäjänä -ohjelmassa oleville nuorille. nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/nextsteps
Pikkuyrittäjät-klubi piloitoidaan pääkaupunkiseudulla, kun 4.–5. -luokkalaisille suunnatut
iltapäiväkerhot käynnistyvät espoolaisten
Auroran ja Laajalahden kouluissa.
pikkuyrittajat.fi

tammikuu 2014
Pikkuyrittäjät pääsevät esille
YES Metropolin järjestämille
NY-aluemessuille Suomen
Liikemiesten Kauppaopistoon myymään tuotteitaan
ja palveluitaan. Suomen
nuorimmat yrittäjät tekevät
vaikutuksen yleisöön.

Vuosi Yrittäjänä -ohjelma vei
yrittäjäksi ja muidenkin innostajaksi:
viime vuoden parhaan toisen
asteen NY-yrityksen perustaja,
Riku Korhonen pääsee mukaan
Taivas+Helvetti vol. 2 -kirjaan, joka
ilmestyy 5.9.2014.
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NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on
täysi-ikäinen

Toiminnan lopetus
ja kokemukset

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma pääsi täyteen ikään, sillä lukuvuonna 2013–2014
ohjelma käynnistyi jo 18. kerran Suomessa. Euroopassakin ohjelma juhlii
pyöreitä: Company Program on harjoittanut nuoria yrittäjyyteen jo 50 vuotta.
NY-yrittäjiä oli vuonna 2013–2014 jo yli 4 000 ja yrityksiä lähes 1 400.

yhteenveto vuodesta
loppuraportti
kokemukset

Toiminnan aloittaminen
pääoma, rahaliikenne, kirjanpito
tuotteen / palvelun valmistus
kansainvälisyys ja vastuullisuus

NY Vuosi yrittäjänä -ohjeman askeleet:

Myyntiä ja kilpailuja
Ryhmästä yritykseksi

Step

ideointi, luovuus, yhteistyö
liiketoimintaidea

Step

1

3

Suunnittelu ja
perustaminen
yrityksen nimi, liiketoimintasuunnitelma, riskit
roolit ja vastuut
neuvonantajien / liike-elämän
vapaaehtoisten kontaktointi

Step

2

12

aluemessut, verkostoituminen, esiintymistaidot
myynti ja markkinointi
idean jalostaminen

Step

5

Step

4

Step

6

Työelämä – mitä tapahtuu seuraavaksi?
Hyviä juttuja – ainakin NY:n vaikuttavuustutkimuksen mukaan. Selvitimme syksyllä
2014, miten NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on vaikuttanut nuorten elämään, työllistymiseen ja ajatuksiin yrittämisestä. Kyselyyn vastanneista nuorista lähes 90 % kertoi, että
NY-vuosi opetti heitä toimimaan oma-aloitteisesti ja kantamaan vastuuta ja jopa 67 %
uskoi, että ohjelma sai harkitsemaan oman yrityksen perustamista. Lue raportti tutkimuksesta osoitteesta nuoriyrittajyys.fi/medialle.
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valiojoukko 2013–2014
NY Vuosi Yrittäjänä- ja NY Start Up -ohjemat tuottivat jälleen uusia
yritysideoita, vaikuttavia kasvutarinoita ja unohtumattomia kokemuksia.
Tuomaristot olivat vaikuttuneita seuraavista NY-yrityksistä ja nuorista:

Perusasteen paras yritys:

E.T. UF
Högstadiet i Petalax
liikeidea: kierrätysmateriaalista tehdyt lyhdyt
ja sisustussytykkeet

Toisen asteen paras yritys:

Pönttöpäät NY
Ressun lukio
liikeidea: itsetehdyt linnunpöntöt

Muut palkinnot

Korkea-asteen paras yritys:

Blokut NY

Perus- ja toinen aste

Turku AMK ja Humak
liikeidea: kaupunkikohtainen blogiportaali

Paras messuosasto: Berg UF (Vaasan ammattiopisto)

Paras liikeideavideo: Satukaari NY (Reisjärven
kristillinen opisto)

Paras myyjä: Jenni Parpala, Kiffel NY (Vaasan
ammattiopisto)

Korkea-aste

Messuvieraiden suosikki: Maitotyttö NY (Huhdin koulu)
Paras tuote: hiustenmuotoiluvälineiden kuumankestävä
suojapussi, Powerflat UF (Högstadiet i Petalax)
Paras palvelu: Kiffel NY (Vaasan ammattiopisto)
Hyundain Brilliant Young Entrepreneur -palkinto
(15 000 euroa):
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Parhaat internet-kokonaisuudet: Arjen Sankaripalvelu
NY (Ahveniston koulu) ja Puumuotoilu OV Väisänen
NY (Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos)

Parhaat yritysesittelyt: Melody NY (Pappilanmäen
koulu) ja Pönttöpäät NY (Ressun lukio)

MOBILE.QUEUE YE

Parhaat liikeideat: Giftaway UF (Kristinestads
högstadieskola) ja Glada Hönan UF (Ålands Lyceum)

Metropolia Ammattikorkeakoulu
liikeidea: sovellus, joka mahdollistaa jonotuksen
eri yritysten palvelupisteisiin etänä

Parhaat graafiset ilmeet: Pick’n Mix UF (Kristinestads
högstadieskola) ja Villituli NY (Koulutuskeskus
Salpaus)

Paras korkea-asteen web-toteutus: Pitchdea YE (Turun
AMK)
Paras korkea-asteen yritysesittely: Näyttämö NY (Turun
kauppakorkeakoulu)
NY Uskalla Yrittää -finaali järjestettiin Kainuun
Ammattiopistossa Kajaanissa 28.-29.4.2014. Kiitos
tapahtumapäällikkö Juha Kauppiselle ja hänen
tiimilleen! NY Start Up -finaali pidettiin Helsingissä
Yritystä Stadiin -tapahtuman yhteydessä Vanhalla
ylioppilastalolla 8.5.2013.
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asennetta (työ)elämään
Me NY:ssä uskomme, että innostunut nuori ei syrjäydy. Vuosi Yrittäjänä
-ohjelmasta elämässään eteenpäin jatkaa nuori, joka tunnistaa ja osaa
hyödyntää omat tietonsa, taitonsa ja ideansa. Hänellä on aktiivinen ja rohkea
asenne oman tulevaisuuden rakentamiseen: hän osaa toimia työelämässä,
perustaa oman yrityksen ja on yksi heistä, jotka luovat uusia työpaikkoja
tulevaisuudessa.
Tutustu lukuvuoden 2013–2014 Vuosi yrittäjänä -ohjelman voittajiin:

Ei pöntömpää
Toisen asteen voiton NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vei Pönttöpäät NY Ressun lukiosta
Helsingistä. Hermanni Toivon, Juho Simolan,
Nicholas Myllärin ja Santeri Seppälän linnunpönttöjä myyvä yritys vakuutti tuomariston
tavalla, jolla se loi ideasta toimivan yrityksen
ja rakensi sille tarinan, jolla tuotteesta tehdään
enemmän kuin esine. Nuorten miesten sanavalmiutta kehuttiin myös EM-kisoissa Tallinnassa.
Pönttöpäät jatkoi NY-vuoden jälkeen oikeana
yrityksenä, ja sen tuotteita voi ostaa osoitteessa
ponttopaat.fi. Uutuutena yritys myy linnunpönttöä, johon on asetettu kamera pesinnän
seuraamista varten.

Ymmärrystä ympäristölle
Paras perusasteen NY-yritys oli E.T. UF (lyhenne
sanoista Earth Thinking) Petolahden yläkoulusta. Sara
Flöijer, Linnéa Norrdahl, Victoria Snickars ja Jenny
Sjöberg luottivat yrityksessään ympäristöystävälliseen
ajatteluun: heidän yrityksensä myi kierrätysmateriaalista
tehtyjä koristeellisia lyhtyjä ja sytykkeitä. Tuomaristo
arvosti erityisesti nuorten tiimin hyvää roolijakoa, positiivista asennetta ja esiintymistaitoja.

Opettaja: Vuosi muodostui
myönteisellä tavalla intensiiviseksi
sekä oppilaille että opettajille
”Meillä oli tavattoman suuri ryhmä NY Vuosi Yrittäjänä
-oppilaita, ohjelman valitsi jopa 28 nuorta. Oppilaat
panostivat täydestä sydämestään tuotteisiinsa ja markkinointiinsa ja Vaasan aluemessuilla menestyimmekin
hienosti saaden kaksi finaalipaikkaa Kajaaniin.
Oppilaat panostivat koko sydämestään finaaliin ja pystyttivät uskomattoman ammattimaisia messuosastoja.
Tässä yhteydessä pitää mainita kollegoiltani saamani
sydämellinen tuki ja palaute, tilat, materiaalit ja tuotekehittelyapu.
Jännittävässä finaalissa nuoret yrittäjämme onnistuivat
yli odotusten voittaen kilpailukategoriat Paras liikeidea
ja Perusasteen paras yritys. Ennätysvuoden päätteeksi
sain vielä vierailla Tukholman finaalimessuilla yhdessä
E.T. UF:n tyttöjen kanssa ja saimme paljon vaikutteita ja
muistoja kotiin vietäväksi.
Lopuksi voin vielä mainita suuren määrän oppilaistamme hakeutuneen toisen asteen koulutuksiin, joissa
painotetaan yrittäjyyttä. Myös lukioon hakeutuneet ovat
alkaneet suunnitella yrityksen perustamista koulutyön
ohella.”
E.T. UF:n opettaja Henrik Smulter, Petolahden yläkoulu

“Kaikista kursseista
tämä on opettavaisin
kurssi. Tässä oppii
eniten itsestään ja eniten siitä, miten asiat
toimii käytännössä.”
Hermanni Toivo, Pönttöpäät
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nuoria yrityksiä
Innokkaimmat NY-nuoret jatkavat yritystoimintaa NY Vuosi yrittäjänä
ja NY Start Up -ohjelmien jälkeenkin. Lukuvuoden 2013–2014 jälkeen
ainakin seuraavat NY-yritykset jatkoivat oikeina yrityksinä:

Kiffel

LahtiPro

Vaasalaisen Jenni Parpalan siivousalan yritys työllistää
hänen itsensä lisäksi jo yhden osa-aikaisen työntekijän. Kiffel NY voitti Uskalla Yrittää -kilpailussa parhaan
myyjän ja parhaan palvelun palkinnot. kiffel.fi

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoiden perustama
matkatoimisto tarjoaa aktiviteetteja etenkin venäläisturisteille. lahti.pro

Pönttöpäät

Qer

Linnut ovat Ressun lukion pojille sydämen asia! Nuoret
rakentavat pönttöjä kaikille Suomen kolopesijöille –
mukaan lukien siilit, liito-oravat ja lepakot. Myynnissä on
myös kameralla varustettuja pönttöjä. ponttopaat.fi

NY Start Up -ohjelmassa Hyundain Brilliant Young
Entrepreneur -palkinnon sekä 15 000 euron starttirahan
voittanut Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden
yritys ratkaisee etäjonotussovelluksella monen aikatauluongelmat. qer.fi
Yrittäjyyden parissa jatkavat myös oppilaitostensa osuuskunnissa ainakin Foto
Järvilehto Kainuun ammattiopistossa ja Kukkaamo Ahlmanin ammattiopistossa.
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10 steppiä
yrittäjyyteen
Keväällä 2014 jokainen NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta
valmistunut nuori sai käteensä Nuori Yrittäjyys ry:n uuden
Next Steps -oppaan. Next Steps -opas auttaa oman
yrityksen perustamisessa ja pyörittämisessä nuoren omista
lähtökohdista käsin.
Opas on suunnattu etenkin NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelman loppuvaiheessa olevalle nuorelle, mutta opasta voi
käydä läpi myös NY 24h -leirin jälkeen – miksei muutenkin, jos yrittäjyys innostaa!
Next Steps -oppaan kymmenen steppiä käsittelevät
pakollisten paperihommien lisäksi etenkin yrittäjän tarvitsemia taitoja: asennetta, verkostoitumista, myymistä,
asiakaspalvelua, vastuullisuutta ja myös levon tärkeyttä.
Oppaassa myös vanhat NY-nuoret ja nykyiset yrittäjät
antavat omia vinkkejään aloitteleville nuorille yrittäjille.

NY somessa
NY puhuttaa niin Twitterissä, Facebookissa kuin Instagramissakin.
Pitchdea @pitchdea 6. helmikuuta
Live coverage from NY Aluemessut right now. If you’re in the
area, come join us. #sogood #nuoriyrittäjyys pic.twitter.com/
IE8GP7OVc5

Anna Sydänheimo @ASydanheimo 6. helmikuuta

“Tee sitä mistä pidät!
Kun heräät aamulla ja lähdet tekemään töitä hyvällä
fiiliksellä, tiedät olevasi
oikeissa hommissa.”

Tänään NY-aluemessuilla Turussa nuoret lahjakkuudet ja
tulevaisuuden toivot loistivat! #nuoriyrittäjyys pic.twitter.com/
qOmySwUp3T

Pikkuyrittäjät @pikkuyrittajat • 7. tammikuuta
Tänään vierailtiin mainostoimisto Zeelandissa ja tehtiin Pikkuyrityksille logot. Tulipa hienoa jälkeä! #yrittäjät

AD Pineapplen toimitusjohtaja
Tomi Rytkösen neuvo Next Steps oppaan lukijoille

Esa Kukkasniemi @Esa_Kukkasniemi 15.
tammikuuta
Saippuaa sielulle tj. ”Ei ollut aiempaa kokemusta saippuan
tekemisestä. Netistä vaan katsottiin ohje ja alettiin tehdä.”
#nuoriyrittäjyys

Oppaasta löytyy myös verkkoversio linkkikirjastoineen
osoitteessa nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/nextsteps.

Microsoft Suomi @MicrosoftOy 8. lokakuuta
Microsoft luo nuorille mahdollisuuksia, mukana #NuoriYrittäjyys. Tuore yhteiskuntavastuuraportti: http://bit.ly/1bUsNeO
#yritysvastuu

Yle Kainuu @ylekainuu 30. tammikuuta

“Yritystä perustaessa tärkeimmät perusasiat ovat positiivinen
asenne ja into tekemiseen:
uskalla verkostoitua, uskalla
pyytää neuvoja, uskalla epäonnistua – USKALLA YRITTÄÄ!”
RikuCo Oy:n toimitusjohtaja Riku Korhosen
neuvo Next Steps -oppaan lukijoille

#Valtakunnallinen NY-tapahtuma järjestetään #Kajaani’ssa.
#nuoriyrittäjyys #yrittäjyys #KAO #kainuu #opiskelu | http://yle.
fi/uutiset/7060729

Tutustu toimintaamme verkossa:
www.nuoriyrittajyys.fi

s
p
e
t
tS
x
e
N

NY
20

Peru

ny
oma
o
k
n
i
stais

rit

n?
ykse

facebook.com/nuoriyrittajyys
valokuvia toiminnastamme:
nuoriyrittajyys.fi/photos
videoita toiminnastamme ja
opetusvideoita:
vimeo.com/nuoriyrittajyys
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Pikkuyrittäjät:

Mitä tahansa voi saavuttaa
kunhan vain yrittää!
Talvella 2013 NY käynnisti aivan uudenlaisen iltapäiväkerhon lapsille. Pikkuyrittäjät-klubissa
lapset ideoivat ryhmissä yritysidean, jota he lähtevät kehittämään ohjaajan tukemana.

NY Start Up –

innovaatioita kampuksilta
Lukuvuonna 2013–2014 NY Start Up -ohjelmassa painottui teknologia: kymmenestä
finalistiyrityksestä jopa viisi oli kehitellyt mobiilisovelluksen tai uudenlaisen nettipalvelun.
Vuoden paras korkea-asteen yritys oli Blokut NY, joka
toteutti kaupunkikulttuuriin keskittyvän blogiportaalin
kaduilla.fi. Opiskelijat yrityksen takana olivat Anni Kostiainen, Mirjami Asikainen ja Hanna Eklund.
Hyundain Brilliant Young Entrepreneur -palkinto ja 15
000 euroa yritystoiminnan kehittämiseen meni puolestaan MOBILE.QUEUE YE:lle. Yrityksen liikeidea on
sovellus, jonka mahdollistaa jonottamisen eri yritysten
palvelupisteisiin etänä, jolloin jonotusnumeron voi tilata
vaikka kotona ja jonotusajan käyttää hyödyllisemmin.
Kansainvälisen NY-yrityksen muodostavat opiskelijat
Kätlin Jurs, Shi Zhen, Jisa Greus, Hai Sun ja Minja
Smura.
NY Start Up -ohjelman tavoitteena on tarjota korkeakouluopiskelijoille kokemuksia työelämästä, yrittäjyydestä
ja opiskeltavan alan työmahdollisuuksista. Lukuvuonna
2013–2014 ohjelmaan osallistui 52 nuorta ja NY-yrityksiä perustettiin 19. Ohjelma oli käytössä kymmenessä
korkeakoulussa Turussa, Helsingissä, Keravalla, Lahdessa, Vierumäellä ja Kuopiossa.

Into jäi päälle
Molemmat Start Up-finaalissa palkitut
NY-yritykset jatkoivat toimintaansa lukuvuoden jälkeen. MOBILE.QUEUE:lla oli selvät
sävelet jo finaalissa: tästä jatketaan oikeana
yrityksenä Hyundain tuen turvin. Qer Oy
perustettiin elokuussa 2014 ja yrityksen
uudet nettisivut aukesivat syksyllä. Myös
blogiportaali kaduilla.fi jatkaa toimintaansa,
toistaiseksi yhdistystoimintana.
qer.fi
kaduilla.fi

Kahdeksan kerhokerran aikana lapset hiovat yritysideaansa, tekevät tuotteita tai palveluja, suunnittelevat
logon ja nettisivut sekä harjoittelevat esiintymistä ja
myyntitaitoja.
Pilottiklubit käynnistyivät talvella 2013-2014 espoolaisten
Auroran ja Laajalahden kouluissa, joissa klubiin osallistuvat
4. ja 5.-luokkalaiset lapset. Klubeissa ideoitiin muun muassa
koruja, graffiteja, kransseja, leipomotuotteita, suklaata ja
seikkailuretkiä lähipuistoon. Lapset oppivat hauskalla tavalla
yrittäjyyttä, rahan käyttöä, myyntiä ja esiintymistaitoja – ja saivat
onnistumisen kokemuksia.
Kiinnostusta Pikkuyrittäjät -toimintaan on löytynyt niin lasten,
opettajien kuin kumppanienkin taholta, ja NY:n tavoitteena onkin
levittää Pikkuyrittäjät -toimintamalli koko Suomeen lähivuosina.
Ensimmäisenä valloitetaan pääkaupunkiseutu talvella 2014!
pikkuyrittajat.fi
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kiitos NY-kumppaneille
Microsoft: teknologia haltuun
sekä työn tekemisessä että
innovoinnissa

Nuori Yrittäjyys ry kiittää lämpimästi kumppaneitaan yhteistyöstä lukuvuonna
2013–2014. Teidän avullanne yhä useampi lapsi ja nuori on löytänyt omat
vahvuutensa ja oppinut hyödyntämään niitä, rohkaistunut yrittämään uutta ja saanut
valmiuksia työelämää varten. Suurkiitos myös sille innostuneelle ja kasvavalle
joukolle yrityselämän NY-vapaaehtoisia, joka on lahjoittanut omaa aikaansa ja
asiantuntemustaan lapsille ja nuorille NY:n eri ohjelmissa.

Keväällä 2013 käynnistynyt NY:n ja Microsoftin yhteistyö
jatkui tiiviinä lukuvuonna 2013–2014. Koulut ovat innokkaasti
tarttuneet mahdollisuuteen ottaa NY 24h -leirin teemaksi
teknologia-aiheinen tehtävä Microsoftilta: Lukuvuonna 2013–
2014 Microsoft Challenge -leirejä järjestettiin 22, ja niihin
osallistui lähes tuhat opiskelijaa. Microsoft on ollut mukana
myös korkea-asteen opiskelijoille suunnatuilla yhden päivän
innovaatiokilpailuissa, NY Challengeissa. Keväällä 2014 NY
toteutti yhdessä Microsoftin kanssa ohjelmistokehittämistä
opettavan win8.fi -verkko-oppaan, joka sopii sekä yksin että
ryhmässä opettajan johdolla opiskeltavaksi.

Makupaloja NY:n kumppaniyhteistyöstä lukuvuonna 2013–2014:

GE:n vapaaehtoiset
ryhtyivät leijoniksi

Citi panostaa nuoriin niin
Suomessa kuin globaalistikin

General Electricin työntekijät ovat innokkaasti
osallistuneet vapaaehtoisina NY-ohjelmiin. GE:n
väkeä nähtiinkin yhdessä SEB:in työntekijöiden
kanssa muun muassa Suomen Liikemiesten
Kauppaopistossa syyskuussa NY Vuosi Yrittäjänä
-ohjelman aloitusworkshopissa auttamassa nuoria liikeidean kehittämisessä. Nuorten sparraus
jatkui marraskuussa, kun SLK:ssa järjestettiin NY 24h -leiri Leijonan luola -rasti tunnetun
tv-formaatin tapaan. Leijonina nuorten ideoita
arvioivat GE:n asiantuntijat. Nuoret pitivät kovasti
siitä, että saivat aitoa palautetta työelämän
edustajilta. ”Leijonan luola oli suorastaan menestys opiskelijoiden ja tutoreiden mielestä. Meidän
vastuuopettajien on helppo yhtyä nuorten tuntemuksiin”, kertoi SLK:n opettaja Pirkko Peiponen.

Citi on ollut yksi Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppaneista jo yli vuosikymmenen ajan. Citi ja Citi Foundation
ovat olleet Junior Achievementin kumppanina jo vuodesta
1989 ja Suomessa Citi Foundation on tukenut NY:n toimintaa
vuodesta 2003. ”Yhteistyö NY:n kanssa myös Suomessa on
osa Citi Foundationin tavoitetta tukea nuoria taloustietouden
parantamisessa. On erittäin tärkeää luoda nuoriin yrittäjähenkisyyttä ja kasvattaa heidän taloustietouttaan, jos haluamme
nähdä enemmän innovaatiota ja työpaikkoja tulevaisuudessa.
Tämän hetken koululaiset ovat seuraava yrittäjäsukupolvi”, Citi
Suomen maajohtaja Kari Laukkanen sanoo. Tällä hetkellä
Citi Foundation tekee vahvaa NY-yhteistyötä Pohjoismaissa
tukien ohjelmia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.
Vuonna 2014 Citi Foundation sijoittaa 4,2 miljonaa dollaria
NY:n ohjelmiin yhteensä 52 maassa ympäri maailmaa.

Nuorten parissa
toimiminen tuo
merkitystä
Seuraava on kuultu monen NY-vapaaehtoisen suusta: tässähän oppii itsekin
paljon. Esimerksi SEB:in asiantuntijat, jotka
osallistuivat neuvonantajina NY-ohjelmiin
Helsingin kouluissa, kertovat miten lyhytkin tapaaminen voi olla merkityksellinen
ja antaa paljon uusia näkökulmia omaan
työhön. Vapaaehtoistyöllä saa myös
kuvan siitä, minkälaisten asioiden parissa
nykynuoret painivat.
Lukuvuonna 2013–2014 NY-ohjelmiin
osallistui 875 vapaaehtoista, joista 684
toimi NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa
neuvonantajana nuorelle NY-vuoden
ajan. Kaikkiaan NY:n ja YES-verkoston
toiminta sai nuorten pariin yhteensä
2 281 työelämän vapaaehtoista.
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NY Yrittäjyyskasvatuksen polku
Ko

Tavoitteemme: joka toinen nuori perustaa NY-yrityksen
EU-komissio on linjannut, että vuoteen 2020 mennessä jokainen toiselta asteelta valmistuva
nuori on saanut yrittäjyyskasvatusta harjoitusyritysohjelman tai aktiivisen projektin kautta.
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Se on tavoite, johon me Suomessakin tähtäämme. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 50 %
merkitsee noin 30 000 nuoren osallistumista lukuvuoden mittaiseen prosessiin, jonka aikana
valmiudet sekä asenteet työelämään, taloudenhallintaan ja yrittäjyyteen vahvistuvat.
Tahdomme kannustaa nuoria oma-aloitteeseen työotteeseen läpi elämän.
Tutustu NY Yrittäjyyskasvatuksen polkuun:
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NY 6h-leiri
NY Mitä ihmiset
tekevät?

NY Minä
+ sinä = me

NY Minä + sinä = me
Kolmen teeman
kokonaisuus omien
taitojen ja vahvuuksien löytämiseen
ja hyödyntämiseen
yhdessä tekemisen
kautta. Malli sopii
myös esiopetukseen.
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NY Mitä ihmiset
tekevät?
Viiden teeman
kokonaisuus,
jossa tutustutaan
lähi-yhteiskunnan
toimintaan. Teemat
käsittelevät kansalaisvaikuttamista,
äänestämistä,
yksityisen ja julkisen
sektorin ammatteja
ja eroja sekä talouden kiertokulkua
yhteiskunnassa.

NY 6h -leiri
Päivän mittainen
oman tuotteen
innovaatio- ja
toteuttamismalli,
jossa opitaan aktiivisesti ryhmässä.
Leiri toteutetaan
yhteistyössä yläkoulun kanssa.

NY Menestyksen
avaimet – oma
talous hallussa!
Kahdeksan teeman
kokonaisuus, joka
käsittelee omia
vahvuuksia, työelämävalmiuksia,
urahaaveita ja rahan
käyttöä.
Sisältö sopii käytettäväksi Zaldo.fi
-materiaalin kanssa.
www.zaldo.fi

NY 12h -leiri
Päivän mittainen
oman lähiympäristön
ja koulutyöskentelyn
kehittämismalli, jossa
opitaan yrittäjämäisesti yhdessä. Leiri
toteutetaan yhteistyössä ylemmän
vuosiluokan tai 2.
asteen oppilaitoksen
kanssa.
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NY Vuosi yrittäjänä
Lukuvuoden kestävä
yrittäjyysohjelma,
jossa perustetaan
oikealla rahalla
toimiva NY-yritys.
Ohjelma soveltuu
perus- ja toisen
asteen koulutukseen.

NY 24h -leiri
Vuorokauden mittainen innovaatioleiri,
jossa harjoitellaan
yritystoimintaa
yhdessä ryhmän
kanssa vapaavalintaisen tai
yhteistyökumppanin
antaman teeman
perusteella.

NY Next Steps
NY Start Up

NY Job Shadow

NY 24h -leiri
NY Vuosi
yrittäjänä

NY Oma talous
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NY 12h -leiri
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NY Next Steps
Vinkkejä alkavalle
nuorelle yrittäjälle.
NY Start Up
Yrittäjyysohjelma
korkea-asteelle.

NY Job shadow –
päivä johtajana
Päivän mittainen
tutustumismahdollisuus
työelämään ja
johtajuuteen.
Alumniohjelma.

nyvuosiyrittajana.fi

Arvomme
Tekemällä oppiminen
Usko nuorten rajattomiin mahdollisuuksiin ja kykyihin toteuttaa itseään
Yhdessä tekeminen
Vastuullinen toiminta
Rohkeus
Merkityksellinen tekeminen

nystartup.fi

Visiomme
Nuori tunnistaa ja osaa
hyödyntää omat tietonsa,
taitonsa ja ideansa.
Nuorella on aktiivinen
ja rohkea asenne oman
tulevaisuuden rakentamiseen
ja hän osaa toimia
työelämässä.
Nuoret ryhtyvät yrittäjiksi ja
luovat uusia työpaikkoja.
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Halutuin kumppani nuorten yrittäjyys-,
työelämä- ja taloustaitojen kehittäjänä.
Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys ja kuuluu kansainväliseen Junior Achievement
Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995.
Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja ohjelmissa mukana olevien nuorten puolesta kiittää seuraavia
yrityksiä ja säätiöitä, jotka osaltaan mahdollistavat NY-toiminnan Suomessa.
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Pääyhteistyökumppanit

TA A H A N

Yhteistyökumppanit

Perustajajäsenet

Toimintaa tukevat säätiöt
• Jenny ja Antti Wihurin rahasto
• Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

- kumppani

